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 هدف :  -2 -2

 بطور کامل و مفصل تشريح  گردد .”خشکبار نمونه“شرکت يدر اين قسمت ماموريت وجود -1-1

شرکت در زمینه تولید انواع خشکبار و میوه های خشک شده در کشور ايررا  و توزيرو و وررور در    

 کشورها وعالیت میکند.ايرا  و صادرات به ساير 

اين شرکت با دراختیار داشتن امکانات ونی مناسب و تجربه ديرين اعضای هیئت مرديره و صراابا    

سهام در بازار خشکبار کشور مشغول وعالیت است و در نظر دارد در زمینه تولید و بسته بندی انرواع  

 صادرات نیز بسیار مووق باشد.خشکبار و میوه های خشک شده در کشور وعال بوده و در زمینه 

 

 ”خشكبار نمونه“تاریخچه فعالیت  شرکت  -2-1

با سرمايه اولیره يرک میایرارد ريرال ديکصرد میایرو  تومرا           1831شرکت خشکبار نمونه در سال 

منقسم به يک میایو  سهم بانام يکهزار ريالی که تماماً توسط سهمامدارا  تامین شده بود به منظور 

خشکبار کشور تاسیس شد. اين شرکت با خريداری ماشین آالت مورد نیاز و نصب و  وعالی در صنعت

هزار متر مربو در شرهر  صرنعتی شرمس آبراد در سرال       5راه اندازی آنها يک کارخانه به مساات 

 وعالیت خود را آغاز نمود. 1831

خشرک کرن و   به دلیل نیاز به سرمايه گذاری جديرد و اورزايت تعرداد دسرتااههای      1835در سال 

ااداث انبار جديد، از طريق آورده نقدی سهامدارا  شرکت، اوزايت سرمايه دوبرابری شرکت محقرق  

 شد و سرمايه ثبتی شرکت به دو میایارد ريال اوزايت ياوت.

با انتقال سود انباشته سالیا  گذشته به سروصل سرمايه شرکت، سرمايه ثبتی شرکت  1831در سال 

 اوزايت ياوت.به چهار میایارد ريال 

 

 ”خشكبار نمونه“موضوع فعالیتهای شرکت  -2-9

شرکت در زمینه تولید انواع خشکبار و میوه های خشک شده در کشور ايررا  و توزيرو و وررور در    

 ايرا  و صادرات به ساير کشورها وعالیت میکند.

 ،یزابر یبزه تخشک، وندق، گردو خشک، کشمت، سبزه، س یسیپسته، بادام، ق انواع خشکبار از قبیل

ووق و آلو و آلوچه و آلبالو  یهاوهیم لیخشک از قب یهاوهیم اريبرگه هاو، برگه زردآلو و به عبارت د

 غیرهخشک و ریخشک، خرما، انج یو زردآلو

 

 واادهای سازما  به شرح زير می باشد:

 وااد تولید وبسته بندی -1

 وااد ورور و بازاريابی -1

 وااد اداری و مالی -8

 وااد کنترل کیفیت -4
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 وااد انبار  -5

 وااد بازرگانی دتدارکات  -6

 وااد برنامه ريزی -7

 وااد ونی -3

 ”خشكبار نمونه“سرمایه شرکت شرکت  -2-4

 

 شرح

تاریخچه 

صورتجلسه 

 مجمع عمومی

 تعداد سهام
مبلغ 

 اسمی

مبلغ 

 ریالی

منبع تأمین وجوه 

سرمایه / افزایش 

 سرمایه

 آورده سهامدارا  1111 1111 11110111 1831 سرمايه اولیه

 آورده سهامدارا  1111 1111 11110111 1835 اوزايت سرمايه اول

 1111 1111 41110111 1831 اوزايت سرمايه دوم
سود انباشته سالهای 

 گذشته

 

 محل دفتر مرکزی و کارخانه شرکت  - 2-5

 وظایف ومسئولیت ها نشانی 

 بندی انواع میوه های خشکتولید و بسته  تهرا  کارخانه

 امور بازرگانی و مالی تهرا  دفترمرکزی

 

 معرفی هیأت مدیره شرکت  -2-6

 مسئولیت درهیئت مدیره نام  ونام خانوادگی ردیف

 مديرعامل و عضو هیئت مديره عای نبوی 1

 رئیس هیئت مديره ................. 1

 نائب رئیس هیئت مديره ................. 8

 

 صاحبان سهام  -2-7

  

 درصد مالكیت تعداد نوع سهام نام سهامدار ردیف
1 
1 

8 

 عای نبوی

...................... 

..................... 

 عادی

 عادی

 عادی

5110111 

1510111 

1510111 

51% 

15% 

15% 

 %111  جمو کل
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 نقشه راه شرکت  -2-3
 

  

بندی انواع خشکبار و میوه های خشک شده در شرکت خشکبار نمونه وعال در زمینه تولید و بسته 

 سطح کشور و جها 

 نیات استراتژيک

 در بازار  chalengerسازمانی پیشرو و 

 شرکتی محبوب در سطح جامعه

 يک شرکت متعالی و رشد کننده

 يک سازما  نوآور و خالق

چشم انداز 

 سازما 
 ارزشها ماموريت 

 34ما در سال 

شرکتی با ورور 

سیصد معادل 

میایارد توما  و 

شرکت  5جزو 

بزرگ تولید 

کننده خشکبار در 

 8ايرا  و جزو 

شرکت بزرگ 

صادرکننده 

خشکبار  ايرا  

 خواهیم بود.

مأموريت ما تا سال 

تولید و بسته  34

بندی خشکبار و 

میوه های خشک 

شده با رعايت 

استانداردهای  

مربوطه برای 

مشتريا  عمده و 

خرد در سطح بازار 

و خارجی  داخای

 است.

تکريم مشتری، همکارا ، سهامدارا  و شرکای کسب و کار 

 -رعايت شايسته ساالری  -اعتقاد به اصل هم اوزايی  -

 -رعايت عدل و انصاف  -مسئولیت پذيری در برابر جامعه 

تعهد به  -يادگیری، نوآوری و سرآمدی  -رضايت کارکنا  

 -انديشی  مثبت -توسعه ورهنگ کار  -پرورر استعدادها 

سرعت تبادل و  -صداقت و ووای به عهد در روتار سازمانی 

 -نوآوری  -استفاده از برترين نرم اوزارها  -انتقال اطالعات 

 -رضايت مشتری  -امايت از مشتری  -تحول پذيری 

ارتقاء مستمر  -سرعت تحويل مناسب  -قیمت مناسب 

تیم  اعمال کار تیمی و برقراری -رشد بهره وری  -کیفیت 

 -ايمنی و بهداشت  -کیفیت  -های جامو و متخصص 

 جذابیت
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 مبالغ به میایارد توما 

MBI 

ها
ص
اخ
 ش
ی
ند
ه ب
ست
د

 

ص
اخ
 ش
وع
ن

 

 سال

 

شاخص های 

عماکرد 

 سازما 

1389 1390 1391 1392 1393 1394 
شرح و توضیح 

 چاونای محاسبات

ی
مان
ساز
ی 
ها
ص
اخ
ش

 
 کمی

ورور / درآمد 

بر مبنای 

اعمال نرخ 

 رشد ورور

150 173 198 228 262 302   

ورور / درآمد 

بر مبنای 

اعمال درصد 

پیت بینی 

شده برای سهم 

 بازار

  173 200 231 267 308   

نرخ رشد 

ورور نسبت 

 به سال قبل

- 15% 15% 15% 15% 15% 

 %15میخواهیم سالیانه 

به ورور خود اضاوه 

 کنیم

نرخ رشد 

ورور نسبت 

بازار به سهم 

 تعیین شده

  16% 16% 16% 16% 16%   

   %6.38 %6.08 %5.79 %5.51 %5.25 %5 سهم بازار

سهم بازار 

تعديل شده بر 

اساس ورور 

پیت بینی 

خودما  

تقسیم بر کل 

 بازار

  5.23% 5.46% 5.71% 5.97% 6.24%   

نرخ رشد سهم 

 بازار
  5% 5% 5% 5% 5% 

 %5میخواهیم سالیانه 

بازار خود را  سهم

 اوزايت دهیم

اندازه کل بازار 

 خشکبار کشور
 

3,000  
 3,300  

  
3,630  

 
3,993  

 
4,392  

 
4,832  

با توجه به صادرات 

ساالنه دو میایارد دالر 

و مصرف داخای ادود 

معادل صادرات  51%

 در داخل کشور
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نرخ رشد بازار 

 خشکبار کشور
  10% 10% 10% 10% 10% 

اطالعات قبای نرخ از 

رشد سالهای گذشته 

  %11اين رشد ساالنه 

 پیت بینی شده است.

 %15 %16 %17 %18 %19 %20 سود
روند صنعت و کل  -1

 کشور

سود بر مبنای 

ورور بدست 

آمده بر مبنای 

اعمال نرخ 

 رشد ورور

        33        36        39        42        45    

    256      220      189      163      140       هزينه ها

درصد مباغ 

صادرات به 

درصد کل 

 ورور

25% 30% 35% 40% 45% 50% 
مباغ  %5اوزايت ساالنه 

 صادرات

مباغ پیت 

بینی شده 

 صادرات ساالنه

      
38  

      52        69        91      118      151    

تعداد 

محصوالت 

 جديد

1 1 1 2 2 3 

با توجه به اينکه ساير 

رقبا بسیار وعالند و 

بعضی از میوه های 

خشک نیز در سالهای 

اخیر در بازار مصرف 

 رايج شده اند.

زما  عرضه 

محصوالت 

 جديد

9 8 7 6 6 6 

؟ ماه از زمانی که ايده 

در شرکت تصويب 

میشود تا در قفسه 

مغازه آماده ورور 

 است.

                  

 وصفی
در دسترس 

 بود  دانت
0.517 0.52 0.54 0.55 0.56 0.58   

  

میزا  انطباق 

با قوانین و 

 مقررات

0.4 0.42 0.43 0.44 0.45 0.47   

 
                   

ی
تر
مش
ی 
ها
ص
اخ
ش

 

 کمی

میزا  خريد 

مشتريا  عمده 

درهر بار خريد 

دمیایو  

 توما  

10 20 50 60 100 400   
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تعداد دوعات 

خريد مشتری 

 در سال

2 5 10 12 14 20   

شکايات تعداد 

 مشتری
1 4 3 6 7 5   

نرخ مرجوعی 

 های مشتری
0 0 0.001 0.002 0.003 0.001   

                  

 وصفی

میزا  رضايت 

از کارکنا  

 ورور

40% 40% 42% 45% 50% 55%   

توانايی و 

کارايی 

 کارکنا  ورور

   عالی خوب خوب متوسط متوسط متوسط

میزا  تمايل 

 مشتری به

 خريدمجدد

50% 50% 50% 60% 70% 75%   

 
                   

ا 
کن
کار
ی 
ها
ص
اخ
ش

 
 کمی

سرانه آموزر 

 کارکنا 
5 7 10 12 15 20 

کل ساعات آموزر 

کارکنا  در سال 

تقسیم بر تعداد 

 کارکنا  آموزر ديده

نرخ غیبت 

 کارکنا 
0.5% 0.6% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0% 

تعداد کارکنا  دارای 

ساعتی و روزانه غیبت 

 به کل کارکنا 

   0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 نرخ اوادث

   %2 %2 %2 %2 %1.50 %1 نرخ شکايات

 5 4 4 3 2 1 نرخ پیشنهادها

تعداد پیشنهادهای 

درياوت شده به کل 

 کارکنا 

                  

 وصفی

میزا  رضايت 

از واادهای 

 ستادی

40% 40% 40% 50% 55% 60%   

میزا  رضايت 

از اقوق و 

 دستمزد

50% 55% 55% 60% 70% 75%   

میزا  مشارکت 

در تصمیم 

 گیری ها

10% 15% 20% 30% 40% 50% 

تعداد کارکنا  

مشارکت داده شده به 

 کل کارکنا 
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عه
جام
ی 
ها
ص
اخ
ش

 

 کمی

پوشت خبری 

 سازما 
   خوب خوب متوسط متوسط متوسط متوسط

میزا  کمک 

سازما  به 

اقتصاد کشور و 

 اقتصاد محای

   متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

تعداد 

گواهینامه ها و 

مجوزهای اخذ 

 شده

1 2 1 2 1 1   

                  

 وصفی

میزا  رضايت 

جامعه 

 ازسازما 

   متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

میزا  مشارکت 

سازما  با 

انجمنها و 

 گروهها

   خوب خوب خوب خوب خوب خوب

میزا  مشارکت 

سازما  در 

وعالیتهای 

 انسا  دوستانه

   خوب خوب خوب خوب خوب خوب

 
 آن کسبوکاروتحوالت نیباای کلیی آشنا-2-21

دارد.  نره يريد یقردمت  ه،یر مصرر، عرراق و ترک   ه،يسرور  را ،ير مانند ا يیدر کشورها وهیکرد  مخشک

. در آ  زما ، مردما  گرددیبرم حیمس الدیاز م تیسال پ 1711خشک به  یهاوهیم دیتول خچهيتار

اناور، زردآلو،  خرما،.کردندیرا خشک و آذوقه زمستانشا  م یتابستان یهاوهیم انه،یو خاورم ترانهيمد

 اير کررد  آنهرا دانسرته    با خشک هایميبودند که قد يیهاوهیجزو م ،یگالب یهاو و ات ب،یس ر،یانج

 لیر روزهرا هرم کره آج    نير . ابردندیرا باال م شا یو طول مدت ماندگار نيیشا  را پاPHندانسته، 

. هیو روسر  کرا يگروته تا آمر ایتاليو ا ونا يدارد؛ از  ایدر سراسر دن یاریخشک، طرودارا  بس یهاوهیم

 ند. خشک هست یهاوهیدوستدارا  م نيتراز پروپاقرص یکيهم  هایرانيالبته ا

آنهرا   یمناسب ناهدار یطیمح طيشرا تيو رعا یبندخشک، مستازم بسته یهاوهیم نهیبه یناهدار

 .و نور به آنها نفوذ نکند ژ یباشد که هرگونه رطوبت، اکس یابه گونه ديبا یبندبسته یعنياست. 

آنها را خشک کررد   توا یکه م يیهاوهیم ريهستند. سا نهاياز ا يیهاکشمت، خرما و آلوخشک نمونه

و  یگوجره ورنار   ،یآناناس، توت ورنا ،یانبه، هاو، گالب ر،یانج ،یویزردآلو، موز، توت، ک ب،یشامل س

 خرمالو است.
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اسرتفاده   یکرد  آوتابخشک یاز رور سنت یو سبز وهیکرد  مخشک یدر نقاط مختاف جها  برا

قررار داده   دیدر معرض نور خورش میشده به صورت مستقشسته وهیو م یکار سبز نيا ی. براشودیم

 نير از اشرات و گرد و خرا  موجرود در هروا در ا    یناش یکروبیم یهایاما ااتمال آلودگ شوند؛یم

از  یمحصوالت خشکبار تيدر نها شودیباعث م ریمتغ یطیمح طيدما و شرا یرور باالست. از طرو

 يیراندما  و کارا تياست به منظور اوزا یچند سال لیدل نیبرخوردار نباشند. به هم یمطاوب تیفیک

 یهرا کرن شرده، از خشرک  محصرول خشرک   يینهرا  تیر فیک یارتقا زیو ن یکرد  آوتابخشک نديورآ

خود را از نرور   یگرم هستند و انرژ یهوا ا يکنترل شده با جر یهابه صورت اتاقک کهد یدیخورش

 يیها ما شاهد ورود انواع محصروالت غرذا  روز نيا اري. از طرف دشودی، استفاده م اندگروته دیخورش

رور اسرتفاده از   8 یبرر مبنرا   شرتر یمحصوالت ب ني. امیدر بازار هست یشده به صورت صنعتخشک

 .شوندیم دیشده، استفاده از سطوحِ داغ و خأل تولگرمِ کنترل یهوا ا يجر

برر   ،يیمرواد غرذا   يیایمیو شر  یکر يزیبر خواص و ریکرد  با تاثمختاف خشک یهاجا که رورآ  از

محصروالت   میانتظار داشته باشر  دينبا گذارند،یم یاديز ریتأث يینها یشدهمحصوالت خشک تیفیک

باشند. در واقو درجه ارارت و مردت   کسا يبا هم  تیفیمختاف از نظر ک یهاااصل از رور يینها

 یشرده، از عوامرل مهمر   محصرول خشرک   يیرطوبت نها یکرد  به همراه محتواخشک نديورآ ما ز

محصرول   تیر فیباعث اوت ک تواندیکه م ازعوامای. وثرهستندم يیمحصول نها تیفیهستند که بر ک

که اورت   نيموضوع عالوه بر ا نيکرد  است. اخشک نديدر ورآ نيیپا یشود، استفاده از دماها يینها

از  یکيا ،یم ني. در اشودیشامل م زیرا ن یتریطوالن نديهمراه دارد، زما  ورآ محصول را به تیفیک

کننرد و ترا    دیتول تیفیباک يیاست که مواد غذا نيخشکبار ا دیتول یهاکارخانه یهادغدغهنيترمهم

بره   يیکرد  مواد غذاخشک یکنند؛ چراکه به طور کا یریآنها جاوگ يیاد امکا  از اوت ارزر غذا

 یطراار  یهرا آنهرا را طرور   دسرتااه  نير سرازندگا  ا  ني. بنرابرا زندیآ  لطمه م يیطعم و ارزر غذا

 به اداقل برسانند. يیرا در مورد هر نوع ماده غذا راتییتغ نيمناسب، ا طيکه با انتخاب شرا کنندیم

 وهیخشک کرد  م یبرا یصنعت ديجد رور

بره همرراه    نرگ يیاسرمز ورا  نديورا یریبه کارگ هاوهیخشک کرد  م یصنعت ديجد یهااز رور یکي

 است. یخوراک یهااستفاده از پوشت

مانند  یفیک اتیناهدارنده از نظر خصوص يیایمیش باتیشده بدو  استفاده از ترک دیتول یهاورآورده

ا ب سهيدرمقا یقابل توجه یمانده در باوت، برتریباق یهانیتاميو یو محتوا يیرنگ، طعم، ارزر غذا

و  یاسمز یقیفتا یهامتداول دارد. استفاده از رور یو صنعت یشده به صورت سنت دیتول یهانمونه

 یهرا و واکرنت  تيرا اورزا  يیمحصرول خشرک نهرا    دیر درصد، تول 11تا  3ادود  تواندیم نگيیورا

 کاهت دهد. یرا تا اد قابل توجه یميشد  آنز یانامطاوب قهوه

زردآلو و هاو مورد  ،یپرتقال، گالب ،یویموز، ک ب،یمانند س یمحصوالت دیتول یبرا یوناور نيا تاکنو 

 استفاده قرار گروته است.

ماننرد   یمنفر  راتیمحصرول خشرک شرده تراث     تیفیبر ک يیخشک کرد  مواد غذا یسنت یهارور

نرامطاوب در رنرگ، عطرر، طعرم و      راتییر باوت، سخت شد  سطح محصول، تغ یدگیچروک تياوزا
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اسرت کره بره عارت وعرال شرد         ینرد يورا یميشد  آنز یا. قهوهگذاردیآ  م يیکاهت ارزر غذا

 تروا  یمر  یاالبته تا انردازه  شودیرنگ آ  م رییموجب تغ بیمانند س يیهاوهیموجود درم یهاميآنز

 یکررد. بررا   تیتثب یقو یاز چاشن یرا پس از برر داد ، با اوزود  مقدار کم هاوهیاز م یرنگ بعض

کره در خرارا از    يیهرا وهی. به مبیشده س دهيبر یهاترر به تکه مویآب ل یدار کممثال اوزود  مق

کره   کننرد یسرولفور اضراوه مر    دیبه نرام اکسر   یاماده شوند،یها  خشک ممغازه ايمنزل ددر صنعت 

. زنندیبه آ  سولفور م وهیرنگ م تیتثب یآ  شود. براموجب بروز آسم در اوراد اساس به  تواندیم

دمانند خشک کررد  کشرمت    شوندیو بدو  اوزود  سولفور خشک م یعیکه به طور طب يیهاوهیم

 وهیر طعم آنها بره م  یتازه هستند، ول وهینسبت به م یتررهیرنگ ت یآوتاب  دارا ابلدر مق ایهيدر سا

 است. هیشب شتریتازه ب

 
 رانیوکاردرا کسب نیا خچهیتار به ینگاه-1-11

دارد.  نره يريد یقردمت  ه،یر مصرر، عرراق و ترک   ه،يسرور  را ،ير مانند ا يیدر کشورها وهیکرد  مخشک

 .گرددیبرم حیمس الدیاز م تیسال پ 1711خشک به  یهاوهیم دیتول خچهيتار

اسرتفاده   یکرد  آوتابخشک یاز رور سنت یو سبز وهیکرد  مخشک یدر نقاط مختاف جها  برا

قررار داده   دیدر معرض نور خورش میشده به صورت مستقشسته وهیو م یکار سبز نيا ی. براشودیم

 .شوندیم

در برازار   یشده به صورت صنعتخشک يیها ما شاهد ورود انواع محصوالت غذاروز نيا ارياز طرف د

شده، اسرتفاده از  گرمِ کنترل یهوا ا يرور استفاده از جر 8 یبر مبنا شتریمحصوالت ب ني. امیهست

 .شوندیم دیسطوحِ داغ و خأل تول

دراال ااضر بسیاری از محصوالت غذايی خشک شده در کشور با رور سرنتی وررآوری میشروند و    

معموالً به مصرف خانای هم میرسند. اما مقدار زيادی از ايناونه محصوالت نیز از رور های صنعتی 

 ورآوری می شوند.

 

 وکاردرجهان کسب نیا خچهیتار هب ینگاه-2-21

  

 يیمرواد غرذا   یناهردار  یهرا رور نيترر از مهرم  یکر ياز گذشته تاکنو   یو سبز وهیکرد  مخشک

از  يیخرارا کررد  آب موجرود در مراده غرذا      یکرد  به معناخشک ی. به طور کاشودیمحسوب م

مواد  یرور ناهدار نيشده هنوز اکه باعث  یاياز دال یکيشده است. کنترل طيدر شرا ریتبخ قيطر

 .کندیم جاديا يیمواد غذا یاست که برا یاديز یافظ شود، زما  ماندگار يیغذا

امل  نهينداشتن به سردخانه و کاهت هز ازیمحصول با وز  و اجم کمتر و ن دیامکا  تول یطرو از

 است. نديورآ نيآورد  به ا یرو ليدال ارياز د ،يیمحصول نها یبندونقل و بسته
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را  راتیتراث  نيدارد. ا یمنف ریآنها تاث يیبر ارزر غذا يیکرد  مواد غذاگفت خشک ديبا یبه طور کا

 قرار داد: یدر دو بخت کا توا یم

 و باوت محصول: یکيزیو یهایژگيکرد  بر وخشک اثرات

 زا ی. مشودیم یدگیاز چروک یشد  متحمل درجات مختافخشک نیمختاف درا يیمواد غذا باوت

  دارد و مقدار آ  بسته به رور رشدهیبا رطوبت از دست روته دآبِ تبخ یمیرابطه مستق یدگیچروک

 کرد  متفاوت است.خشک

نفوذ  رقابلیپوسته غ کيغالباً  ها،وهیاز جماه انواع م يیمواد غذا یخشک شد ِ برخ ندِيخاللِ ورآ در

که به سخت شرد  سرطح محصرول معرروف      هديپد ني. اشودیم لیو سخت در سطح محصول تشک

کره   دير آیبه وجرود مر   یاالت هناام ني. اشودیاست، معموال موجب کاهت سرعت خشک شد  م

 يیدر سطح ماده غرذا  یصورت پوسته سخت نيباشد. در ا اديز اریبس يیماده غذا طحدرجه ارارت س

 نير . اکنرد یمر  یریمحصول جاوگ یسطح یهاهيو از انتقال رطوبت به ال شودیم لیبه سرعت تشک

 نرد يسررعت ورآ  لیر دل نی. بره همر  داردیذرات ناه م نیو آب را ب ماندیم ینفوذ باق رقابلیپوسته، غ

قنرد و مرواد    زا یر کره م  يیدر مواد غرذا  ی. سخت شد  سطحابديیکاهت م تشد ، به شدخشک

خشک،  يیمواد غذا راتییتغ نيتراز مهم یکي. ديآیبه وجود م شتریاست، ب اديجامد محاول در آنها ز

هرا و  روتن سراول  نیو از ب یدگیچروک ده،يپد نيا یکاهت قدرت بازجذب آب در آنهاست. عات اصا

 است. يیباوت مواد غذا  در درو نیموئ یمجار

 :يیمواد غذا يیایمیش یهایژگيکرد  بر وخشک اثرات

بره وجرود    یکر يزیو راتییر همرراه برا تغ   ،يیکرد  مواد غرذا خشک یط زین يیایمیش راتییتغ یبرخ

دچرار اورت    يیمحصول نهرا  یاهيرنگ، عطر، طعم و ارزر تغذ ت،یفیک رات،ییتغ ني. در اثر انديآیم

مواد معطر است؛  یفیو ک یخشک، اوت کم يیشده در مواد غذا جاديا راتییتغ نيتر. از عمدهشودیم

دارنرد کره    ینقطه جور کمترر از آبر   آورند،یورّار که عطر و طعم را به وجود م یآل یهابیترک رايز

 .شودیخارا م يیکرد  از ماده غذاخشک ندياغاب در ورآ

 

 )نیازهاوانتظارات، استانداردهاوالزامات(انیمشترخواست  و رفتار -2-29

  

خشرک شرده در قالرب    استانداردهای اجباری زيادی برای تولید و صرادرات خشرکبار و میروه هرای     

 استانداردهای مای و بین الماای وجود دارد که وهرست بعضی از آنها به شرح زير می باشد:

 شماره استاندارد ملی نام کاال ردیف

 545و17و8118و1434 کشمت 1

1711و1511و1436و318و835و135و1711و5814و5818 خرما 1

 1344و

 1435و11 برگه زردآلو 8
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 153-1و5633و1-153 زعفرا  4

 113و4311و4313و4681و15 پسته و مغز پسته 5

 

ضمناً دستورالعماهای اجباری رعايت موازين بهداشتی نیز از طرف وزارت بهداشت، درما  و آمروزر  

 پزشکی ابالغ شده است.

يکی از مهمترين خواسته های مشتريا  تازگی و کیفیت ظراهری و طعرم محصروالت اسرت کره در      

 کاری شرکت قرار دارد.سرلواه 

 

 

 رقبا رفتار -2-24

  

 رقبای شرکت يا از تولید کنندگا  سنتی ايناونه محصوالت يا تولید کنندگا  صنعتی هستند.

 بعضی از رقبا وقط به تولید يک يا چند قام محدود از ايناونه محصوالت می پردازند.

 بازار داخل وعالیت چندانی ندارند. بعضی از رقبا وقط به صادرات ايناونه محصوالت مشغولند و در

اما مهمترين رقبای داخای شرکت تولیدکنندگا  دارای برند معتبر مثل تواضو، مانی، مزمز و ... مری  

 باشند. که بر روی برندسازی وعالیت جدی و طوالنی داشته اند.

 

 وکار کسب نیباا مرتبط یسازمانها -2-25

  

ل اختیرارات مربروط بره تصرمیم گیرری در خصروص       الف  وزارت صنعت معد  و تجارت به دلی

 اعطای مجوز تولید و تعیین قوانین و مقررات صادرات و واردات

به دلیل صدور مجوزهرای بهداشرتی بررای محصروالت      بهداشت، درما  و آموزر پزشکیب  وزارت 

 غذايی

 ا  سازما  استاندارد ايرا  به دلیل صدور مجوزهای استاندارد محصوالت

 جهاد کشاورزی بعنوا  متولی بخت کشاورزی کشورد  وزارت 

 

 نحوزهكسبوکارینمودارها،آماروارقاممرتبطباا -2-26
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 دیر برا تول  1833سرال  در  را ير ا:  را ير در ا یکشراورز  داتیگزارر وائو در خصوص آمار تول نيآخر

 دیر اسرت کره تول   یدر اال نيدر جها  دارا بود . ا وهیم دیمقام نهم را در تول وهیتن م 1803470111

 . دیتن رس 1507610111جات به رقم  یفیو ص جاتيانواع سبز

 عبارتند از : کیبه تفک یاز محصوالت کشاورز یبرخ دیتول آمار

 مقدار تولید دتن  نام محصول رديف

 3370111 خرما 1

  4،381،111 سیب زمینی 1

  4،731،111 گوجه 8

  1،661،111 سیب درختی 4

  175،111 زردآلو 5

  114،111 گیالس 6

  1،711،111 خیار 7

  1،368،111 اناور 3

  16،111 کیوی 3

  1،635،111 پیاز 11

  1،158،111 پرتقال 11

  711،111 نارنای 11

  8،153،111 هندوانه 18

  16،876،111 جمو کل

 

و در محصوالت پسته ، زعفرا  ، انار ، خرما ، گردو ، برادام ،   یرتبه تک رقم وهیم 13 دیدر تول را يا

 اول تا سوم را در جها  دارد. یو زردآلو رتبه ها السی، گ یویک

دتن  و رتبره کشرورما  در   را ير در ا دیر تول زا یر ؛ نام محصول ، م یبنابر اسناد وزارت جهاد کشاورز

 شرح است : نيبه ا یمحصوالت کشاورز یجها  در برخ

 رتبه ايرا  در جها  میزا  تولید در ايرا  دتن  نام محصول رديف

 1  131،163 پسته 1

 1  115 زعفرا  1

 1  611،111 انار 8
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 رتبه ايرا  در جها  میزا  تولید در ايرا  دتن  نام محصول رديف

 1  11 خاويار 4

 1  1،116،816 خرما 5

 1  437،888 زردآلو 6

 8  116،673 بادام 7

 8  873،171 گردو 3

 8  111،746 کیوی 3

 8  133،763 گیالس 11

 4  1،713،775 سیب 11

 4  84،115 به 11

 4  81،148 وندق 18

 5  57،156 انجیر 14

 5  116،461 آلبالو 15

 5  818،113 آلو و گوجه 16

 6  574،353 هاو و شایل 17

 6  634،354 لیمو 13

 7  1،613،785 پرتقال 13

 11  1،783،518 اناور 11

 11  531،784 نارنای 11

 15  45،388 گريپ وروت 11

 11  115،311 گالبی 18
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 رتبه ايرا  در جها  میزا  تولید در ايرا  دتن  نام محصول رديف

 14  13،463 توت ورنای 14

    11،338،168 جمو کل  

 

 3405هکترار جنارل،    و یر ایم 1405وسرعت ،   اومترمربویک 135هزار و  643و  و یایم کيبا  را يا

 38زار دارد که در ادود  شهیهکتار ب و یایم 105و  ابا یهکتار ب و یایم 8105هکتار مرتو،  و یایم

 درصد عرصه کشور را دربرگروته است.

 دگاهير اسرت. از د  یا ژهير و اراه يجا یدارا يیغذا تیهمچنا  در عرصه اقتصاد و امن یکشاورز بخت

را برعهرده   یمهرم و اساسر   فيرشد و توسعه کشور وظا نديدر ورآ یبخت کشاورز ،یتوسعه اقتصاد

 دارد.

 117 یانقرالب اسرالم   لير سراالنه در اوا  دیتن تول و یایم 15از  را يدر ا یمحصوالت کشاورز دیتول

 .است دهی  رس33تن در سال د و یایم

 یهرا  وهیر از م یجرز برخر  مقام اول را داراست و بره  قايو شمال آور انهیدر خاورم وهیم دیدر تول را يا

بره   وهیر تن انواع مهزار  751. در سال گذشته ميبه واردات ندار یازیمحصوالت ن ريدر سا ،یریگرمس

ب یر دالر به خارا از کشور صادر شرده اسرت کره پسرته، خرمرا و کشرمت بره ترت        اردیایم 1ارزر 

شرده کره    دیتول وهیتن م و یایم 15صادرات داشتند. در سال گذشته بالغ بر نيسهم را در ا نيشتریب

تن  و یایم 11به  زینبرنامه پنجم  ا يو تا پا دیتن خواهد رس و یایم 7/16رقم به  نيا یجاردر سال

را داراسرت. سررانه    لمقرام او  قايو شمال آور انهیدر خاورم وهیم دیدر تول را ي. ااوتيخواهد  تياوزا

در  نیرسد. همچن یم اوگرمیک 111رقم در کشور ما به  نياست و ا اوگرمیک 31 ایدر دن وهیم دیتول

 رير با سرطح ز  را يدارد. ا اریدر اخت وهیم دیرا در تول ایرتبه هشتم تا دهم دن را يمختاف ا یسال ها

تن در رتبه دوم قرار  و یایم کيبا  زیدنیمقام اول و از نظر تول ایخرما در دن یهزار هکتار 144کشت 

 را يا یوهایشود. هم اکنو  م یمحصول به خارا از کشور صادر م نيهزار تن از ا 111دارد و ساالنه 

توسعه صادرات در کشرور   یبرا يیباال لیگردد و پتانس یم منطقه صادر یاروپا و کشورها هيبه اتحاد

 یاز بازارهرا  یشرتر یمناسب، سرهم ب  یبندها و بسته وهیم تیفیک تيتوا  با اوزا یوجود دارد که م

 را به دست آورد. یجهان

برآورد می گردد  درصد 81تا  15نیب را يوجود ندارد اما در ا یمحصوالت باغ عاتياز ضا یقیدق آمار

 دهم درصد است. کیکيرقم در باژ نیهماما 

 

صرادرات خشرکبار    شرد، یآ  است که برخالف آنچه تصور م اناریب یماهه سال جار 3آمار صادرات 

 است.  اوتهيدرصد کاهت  11کشور بالغ بر 
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 167و  اردیایم کيتن انواع محصوالت خشکبار به ارزر  371هزار و  816ماهه نخست امسال  3در 

و  یوزنر  ظنسبت به مدت مشابه سال گذشرته از لحرا   زا یم نيدالر از کشور صادر شده که ا و یایم

 یاست. در طول سال گذشته ارزر صادرات خشکبار بره رقمر   اوتهيدرصد کاهت  11ادود  یارزش

 .دیدالر رس و یایم 611و  اردیایم کيبالغ بر 

ارزر  یسال جار ا يتا پا شدیم ینیب تیمناسب محصول پ دیو تول يیآب و هوا تیباتوجه به وضع

امسرال   ا ير رقرم ترا پا   نير به ا توا یمدالر برسد اما مساما ن اردیایاز دو م تیصادرات خشکبار به ب

 . اوتيدست 

عامل کاهت صرادرات خشرکبار اسرت. در ارال ااضرر وصرول پرول         نيترمهم یاقتصاد یهاميتحر

 نکره يدشوار شده اسرت کمرا ا   اریصادرکنندگا  بس یبرا یخارج یمحصول وروخته شده به کشورها

 . کنندیم یخوددار یرانيا صادرکنندگا ياساب برا تياز گشا یخارج یهااغاب بانک

بره ادامره    یصرادرکنندگا  را تااردود   یکنرون  طياست که در شررا  یعاما نيترنرخ ارز مهم تياوزا

بره واسرطه    نهرا ت ریدو ماه اخ یاز ارزر صادرات ط ی. در اال ااضر بخشکندیدلارم م تشا یوعال

ايررا   صرادرات  اتفاق نمی اوتاد، نرخ ارز  تيها اوزاماه نيا یاگر ط کهينرخ ارز است، به طور تياوزا

 .اوتيیدرصد کاهت م 11از  تینسبت به مدت مشابه سال قبل به ب

از کشرور  اتی خشکبار کشور  دبعنوا  اولین محصول مهم صادرهزار تن پسته  151: در سال گذشته 

 . ابدیشيدرصد اوزا 15ادود  یرقم در سال جار نيشود ا یم ینیب تیصادر شد که پ

 زیندبعنوا  دومین محصول مهم صادراتی خشکبار کشور  هزار تن کشمت  181ادود  33در سال 

 هزار تن برسد 151به ادود  یرقم در سال جار نيشود ا یم ینیب تیصادر شد که پ

 ايرا  می باشند.هدف صادرات خشکبار  یعربستا ، مصر و هندوستا  از جماه بازارها ن،یچ
 

 پارادایم ها،الگوهاومدل های اصلی مرتبط بااین کسب وکار -2-27

  

 الف  پارادايم جايازينی بجای ساير تنقالت:

بره   یاهيهم ارزر تغذ ت،یفیشده در صورت مناسب بود  کخشک یهاوهیم نکهيبا توجه به ا

از نظرر مصررف    یجرذاب و مقبرول   یو پفک دارند و هم خواص اسر  پسیاز چ یمراتب باالتر

و پفرک ددر   پسیر چ نيازيآرام جاخشک را آرام یهاوهیم توا یها ، مخصوص بچهکننده دبه

 شوند  کرد.مصرف  گاهطور گاهکه به یطيشرا

 وهیخشک کرد  م یبرا یصنعت ديجدهای روشب  

بره   نرگ يیاسرمز ورا  نديورا یریبه کارگ هاوهیخشک کرد  م یصنعت ديجد یهااز رور یکي

 است. یخوراک یهاهمراه استفاده از پوشت

 اتیناهدارنرده از نظرر خصوصر    يیایمیشر  برات یشده بدو  استفاده از ترک دیتول یهاورآورده

قابل  یمانده در باوت، برتر یباق یهانیتاميو یو محتوا يیمانند رنگ، طعم، ارزر غذا یفیک

متداول دارد. اسرتفاده از   یو صنعت یشده به صورت سنت دیتول یهابا نمونه سهيدرمقا یتوجه
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محصرول خشرک    دیر درصد، تول 11تا  3ادود  تواندیم نگيیو ورا یاسمز یقیفتا یهارور

کراهت   یجهرا تا اد قابرل ترو   یميشد  آنز یانامطاوب قهوه یهاو واکنت تيرا اوزا يینها

 دهد.

زردآلرو و   ،یپرتقال، گالبر  ،یویموز، ک ب،یمانند س یمحصوالت دیتول یبرا یوناور نيا تاکنو 

 هاو مورد استفاده قرار گروته است.

 ا  برندسازی

قبالً خريد و ورور آجیل بصورت باز و بسته بندی نشرده بسریار رايرج برود و معمروالً اعتبرار       

مشتريا  بود اما در اال ااضر خشکبار و میوه های خشرک  وروشااه وروشنده مال  انتخاب 

شده بسته بندی شده و اتی پاستوريزه شده در اال گروتن سهم بیشتری از بازار هستند که 

 برند سازی و بسته بندی صنعتی را ناگزير می نمايد.

 

 ژیک شرکت تمدل فرآیندی مطالعه ، شناخت و برنامه ریزی استرا -1

  

 

بر اساس چشم انداز و ماموريت شرکت و  (Road Map)دام نقشه راه آينده شرکت در اولین اق -1

 با نظر مديرا  ارشد شرکت تهیه و تدوين گرديد.

 بررسی عوامل موثر داخای شرکت و عوامل تاثیر گذار بر محیط خارجی شرکت انجام شد. -1

محریط داخاری و بیرونری    تهیه و تدوين نقاط ضعف، نقاط قوت، ورصتها و تهديردات موجرود در    -8

 شرکت انجام شد.

ماتريس ارزيابی عوامل خارجی و عوامل داخای برا درياورت و میراناین گیرری نظررات خبرگرا         -4

 شرکت تهیه گرديد.

 به منظور اتخاذ استراتژی های ممکن تشکیل گرديد. SWOTماتريس  -5

   تدوين گرديد.SO,ST,WO,WTاستراتژی های ممکند -6

   تهیه گرديد. QSPMماتريس برنامه ريزی استراتژيک کمی دجدول  -7

 استراتژی های با باالترين رتبه و بیشترين تاثیر بر عوامل داخای و خارجی شرکت.انتخاب گرديد. -3

 استراتژی های سطح کسب و کار و محصول بر مبنای استراتژی های کال  شرکت تدوين گرديد. -3

 طح واادهای سازمانی نیز تدوين گرديد.استراتژی های در س -11

 دو وااد بعنوا  نمونه تدوين گرديد. (Strategy Board)استراتژی بورد  -11

 

 شرکت  یتعیین رویكردهاوتدوین ماموریت  روش -9

  

با تشکیل گروهی از مديرا  و صاابا  سهام شرکت با همکاری مشاورا  شرکت کیفیت ساز، در مورد تدوين 

 و رتبه بندی آنها با رويکرد تجويزی اقدام گرديد. SWOTاخای و خارجی و تدوين ماتريس عوامل موثر د
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 در کوتاه مدت ، میان و بلند مدت ” خشكبار نمونه“ان شرکت یردیدگاه مد -4

  

برند معتبر شناخته شده در زمینه تولیرد و بسرته    8بعنوا  يکی از  1411شرکت خشکبار نمونه در اوق سال 

خشکبار و میوه های خشک در سراسر ايرا  مشغول وعالیت است. مشتريا  اين شرکت همه آااد  بندی انواع

جامعه در کایه سنین برای مصارف تنقالت و پذيرايی و استفاده از خرواص موجرود در ايرن محصروالت مری      

 باشند. 

طح جها  می باشد و تجهیزات ونی و تولیدی اين شرکت از معتبرترين و به روز ترين وناوری های نوين در س

 يکی از ده شرکت دارای اين امکانات در منطقه خاورمیانه می باشد.

با توجه به اوزايت مصرف روز اوزو  اين نوع محصوالت و جديد بود  بازار اين محصوالت، سرمايه گذاری در 

ت خواهرد ياورت. و   اين صنعت با استفاده از سود سالهای آتی و تسهیالت بانکی به دوبرابر مقدار وعای اورزاي 

 ورور اين شرکت اداقل سیصد میایارد توما  در سال خواهد بود.

 

 ”خشكبار نمونه“دیگاه دهساله مدیران شرکت  و اهداف اصلی -5

  

 نیات استراتژيک شرکت

شرکت برتر و معتبر صنعت تولید و بسته بندی خشکبار و میوه  5جزو  1411شرکت خشکبار نمونه در اوق سال 

 های خشک کشور می باشد. 

 برند و نام تجاری محصوالت تولیدی اين شرکت بعنوا  يکی از بیست برند معتبر کشور شناخته می شود.

محصوالت تولیدی شررکت   %51ت می گیرد و بیت از قاره جها  صور 5صادرات محصوالت اين شرکت به تمام 

 میباشد. را يشرکت بزرگ صادرکننده خشکبار ا 8جزو به اقصی نقاط دنیا صادر می گردد و 

 

 ”خشكبار نمونه“مأموریت شرکت  -6

  

 هانی خودکشوری و جافظ جايااه 

 تالر برای تولید محصوالتی با باال ترين کیفیت

 يت مشتری در هر نقطه از دنیاتعیین قیمت مناسب برای رضا

 

 شرح / مصاديق اوزه های اصای مأموريت

 تولید محصوالت خشکبار -1
و سراير  پسته، بادام، ونردق، گرردو خشرک     لیاز قبو مغزها انواع خشکبار 

 مغزها و خشکبار معمول در کشور

 انواع میوه های خشک -1
 ر،یانج ،یویزردآلو، موز، توت، ک ب،یس، کشمت، خرما و آلوخشکاز قبیل 

 و غیرهو خرمالو  یگوجه ورنا ،یآناناس، توت ورنا ،یانبه، هاو، گالب
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 بسته بندی انواع ابوبات مانند عدس، لپه، نخود، لوبیا، مار و غیره انواع ابوبات -8

 

 

 

 در برنامه دهساله ” خشكبار نمونه“رویكردهاو جهت گیری های اصولی شرکت  -7

  

 برندسازی و جا انداختن نام تجاری محصوالت شرکت -1

استفاده از تکنولوژی های نوين و جديد خشک کرد  میوه ها با تکید بر افظ کیفیت ظراهری و عطرر و    -1

 طعم محصول

ايجاد وروشااههای مستقیم توزيرو و وررور محصروالت در شرهرهای برزرگ دهرر اسرتا  ارداقل يرک           -8

 وروشااه 

 قاط دنیاصادرات به اقصی ن -4

 

 ”خشكبار نمونه“ارزشهای مشترك و مورد قبول شرکت  -8

  

 ارزشهای مهم حوزه های مهم

 مديريت

 همکارا ، سهامدارا  و شرکای کسب و کار، تکريم مشتری

 اعتقاد به اصل هماوزايی

 هساالریترعايت شايس

 همسئولیتپذيری در برابر جامع

 رعايت عدل و انصاف

 نیروی انسانی

 کارکنا رضايت 

 يادگیری، نوآوری و سرآمدی

 تعهد به پرورر استعدادها

 توسعه ورهنگ کار

 مثبت انديشی

 صداقت و ووای به عهد در روتار سازمانی

 سیستم اطالعات مديريت
 سرعت تبادل و انتقال اطالعات

 استفادهاز برترين نرم اوزار ها

 تحول پذيری - نوآوری وناوری

 رضايت مشتری - امايت از مشتری بازاريابی
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 ارزشهای مهم حوزه های مهم

 سرعت - قیمت بازرگانی

 ارتقاء مستمر کیفیت کیفیت

 رشد بهرهوری اسیستم ها و روشه

 برقراری تیم های جامو و متخصصو اعمال کار تیمی  برنامه ريزی

 جذابیت -و بهداشت  ايمنی - کیفیت تولید و بسته بندی

 قابل استفاده در چنین شرکتی ذکر شده است. توضیح اينکه اين ارزشها زياد است اما بعنوا  نمونه های
 

 

 ”خشكبار نمونه“شعار آرمانی شرکت  -3

  

 

 ”خشكبار نمونه“شعار آرمانی  شرکت 

 ستزيبازندگی 

 "Life's Good" "زندگی خوب است"که  LGتوضیح : ايده اين شعار از شعار آرمانی شرکت 

 گروته شده است.

 

 تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی شرکت  -11

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 محيط داخلي شركت
 نقاط قوت و ضعف

 

 محيط خارجي شركت
 

 فرصت ها 
 

 تهديدها 
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 عوامل اصلی جهت بررسی استراتژی ها ردیف

ن
زو

مو
ه 

رتب
 

ی
های

ه ن
رتب

 

 (Sنقاط قوت )

با قوانین سهم صادرات وعای شرکت خوب و آشنايی مديرا  

 تجارت بین الماای خوب است.
0.69 1 

 2 0.55 سهم بازار شرکت به نسبت رقبای وعال در بازار خوب است.

وجود مديرا  تحصیاکرده و عالقمند به استفاده از عاوم و 

 وناوری های بروز در شرکت
0.45 3 

نقاط ضعف 

(W) 

 1 0.47 ندارد.در مورد اطالعات رقبای بازار اطالعات مناسبی وجود 

 2 0.37 در شرکت وااد تحقیق و توسعه وجود ندارد.

 3 0.32 نحوه تخصیص منابو مالی شرکت به خوبی صورت نمی گیرد.

   2.86 جمو بندی  

 (Oفرصتها )

ظرویتهای ايجاد شده برای تولید میوه های خشک شده در 

 اغاب شهرکهای صنعتی و عدم وعال بود  اکثر آنها
0.47 1 

وجود شرکتهای پخت قوی و برخوردار از امکانات امل و 

 نقل مناسب
0.42 2 

ترويج استفاده از خشکبار بجای قند و شکر در ادارات دولتی 

 و خانواده ها
0.35 3 

 (Tتهدیدها )

اضور ساير کشورهای تولید کننده خشکبار در بازارهای بین 

 الماای مثل چین و ترکیه و غیره
0.48 1 

 2 0.38 شديد رقبا در بازاروعالیت 

بحث تحريم های ايرا  و بهانه گیری های بی مورد برای 

 کیفیت محصوالت ايرانی در ساير کشورها
0.33 3 

   2.43 جمع بندی  
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 ”خشكبار نمونه“( شرکت  Objectivesاهداف بلند مدت )  -22

   

 نوع اهداف 

 افق

 برنامه ریزی

 اهداف کمی و بلند مدت  اهداف کیفی و بلند مدت 

31 

 اطالعات مورد نیاز در اين جدول در واياهای اکسل پیوست تقديم شده است.

31 

31 

38 

34 

 

 ”خشكبار نمونه“راهبردهای عمده شرکت  -21

 

 فهرست راهبردهای عمده شرکت
 افق برنامه ریزی

 

 راهبردهای عمده

31 32 31 39 34 

استانداردهای جديد اجرای هر چه سريعتر 

 مواد غذايی

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 تنوع بخشی به محصوالت شرکت

 1تولید 

محصول 

 جديد

 1تولید 

 محصول جديد

 8تولید 

 محصول جديد

 4تولید 

 محصول جديد

 6تولید 

 محصول جديد

ايجاد نمايندگی پخت و توزيو در 

 کشورهای همجوار
-- 

يک نمايندگی 

 در ترکیه

يک نمايندگی 

 در دبی

يک نمايندگی 

 در تاجیکستا 

يک نمايندگی 

 در سوريه

 -- اجرای پروژه های کاهت قیمت تمام شده
 %1کاهت 

 قیمت تمام شده

 %8کاهت 

 قیمت تمام شده

 %8کاهت 

 شدهقیمت تمام 

 %1کاهت 

 قیمت تمام شده

اوزايت صادرات محصوالت به تمام قاره 

 های جها 

کل  81%

 ورور

کل  85%

 ورور

کل  41%

 ورور

کل  45%

 ورور

کل  51%

 ورور

 RFIDتهیه  ERPبرنامه ريزی برای اجرای 

شناسايی و 

انتخاب و عقد 

 قرارداد با پیمانکار

پیاده سازی در 

وااد انبار و برنامه 

 ريزی

سازی در  پیاده

وااد مالی و 

بازرگانی و 

 بازاريابی

پیاده سازی در 

ساير واادهای 

 سازما 

طراای و استفاده از بسته بندی جديد 

 جذاب و با کیفیت
-- 

خريد 

آالت  ماشین
-- 

طراای بسته 

بندی های 
-- 
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جديد بسته 

 بندی

 جديد

بسته بندی محصوالت شرکت در ابعاد و 

 اوزا  کوچکتر برای مصرف سريو

طراای بسته 

 511بندی زير

 گرمی

-- 

طراای بسته 

بندی های زير 

 صد گرمی

-- -- 

 

 فهرست راهبردهای سطح دوم شرکت

موضووووووع 

 راهبردی

 افق برنامه ریزیو اجرا

 34 39 31 32 31 عنوان راهبرد

کیفیوووووت 

 محصول

 ديجد یاستانداردها عتريهر چه سر یاجرا

 يیمواد غذا

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

 1درياوت 

استاندارد 

 جديد

جلب رضایت 

 مشتری
 به محصوالت شرکت یتنوع بخش

 1تولید 

 محصول جديد

 1تولید 

محصول 

 جديد

 8تولید 

محصول 

 جديد

 4تولید 

محصول 

 جديد

 6تولید 

محصول 

 جديد

سیسوووتم و 

 روشها
 RFIDتهیه  ERPیاجرا یبرا یزيبرنامه ر

شناسايی و 

انتخاب و عقد 

قرارداد با 

 پیمانکار

پیاده سازی 

در وااد انبار 

 و برنامه ريزی

پیاده سازی 

در وااد مالی 

و بازرگانی و 

 بازاريابی

پیاده سازی 

در ساير 

واادهای 

 سازما 

افوووووزایش 

 تكنولوژی
 -- تمام شده متیکاهت ق یپروژه ها یاجرا

 %1کاهت 

قیمت 

 تمام شده

 %8کاهت 

قیمت 

 تمام شده

 %8کاهت 

قیمت 

 تمام شده

 %1کاهت 

قیمت 

 تمام شده

توسعه منابع 

 انسانی
 ERPیاجرا یبرا یزيبرنامه ر

--- 
آموزر 

پرسنل برای 

تفکر ورآيند 

 گرايی

آموزر 

پرسنل برای 

اجرای تفکر 

ورآيند 

 گرايی

آموزر 

استفاده از 

نرم اوزارهای 

ERP 

آموزر 

استفاده از 

نرم اوزارهای 

ERP 

بازرگوووانی و 

 بازاریابی

در  ويپخت و توز یندگينما جاديا

 همجوار یکشورها
-- 

يک 

نمايندگی 

 در ترکیه

يک 

نمايندگی 

 در دبی

يک 

نمايندگی 

در 

 تاجیکستا 

يک 

نمايندگی 

 در سوريه

 مدیریت
صادرات محصوالت به تمام قاره  تياوزا

 جها  یها

صادرات به 

 اروپا و آسیا

اضاوه 

شد  

صادرات 

به قاره 

 آمريکا

اضاوه 

شد  

صادرات 

به قاره 

 آوريقا

اضاوه شد   ---

صادرات به 

 قاره استرالیا



 24 

www.hajarian.com 

 

 

 اهداف کوتاه مدت شرکت  -29

 

 2932ماههای سال 

 وهرست

 اهداف کوتاه مدت  

2 1 9 4 5 6 7 8 3 21 22 21 

درياوت يک استاندارد جديد کیفیت 

 محصول

            

بررسی و ياوتن محصولی که باالترين ورور در 

 بازار را دارد و در تولیدات ما نیست

            

             اخذ مجوز ايجاد نمايندگی در استانهای ديار

کاهت ضايعات تولید برای کاهت قیمت تمام 

 شده

            

             بررسی بازار کشورهای همجوار

             ERPشناسايی شرکتهای ارائه کننده 

             بکارگیری مشاور طراای بسته بندی

             گرم 511طراای بسته بنديهای زير 
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 سال های افق در ” خشكبار نمونه“سیاستهای شرکت  -24

 

 سال

 سیاست ها
31 31 31 38 34 

  

تاکید بر باند 

پروازی و 

 جوا  گرايی

   

 
توجه به نیاز 

 مشتری
    

  
 حخاق طر

 های تازه
  

 حخاق طر

 های تازه

 
استفاده موثر 

 از زما 
    

   

ايجاد وضای 

لذت بخت 

 کاری

  

  

تالر مداوم 

در جهت 

هماهنگ 

کرد  نیروی 

 کار

   

    

نهادينه کرد  

ارزر هايی 

همچو  تحقیقو 

تالر در بین 

 اوراد
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 در حال حاضر ” خشكبار نمونه“ارزیابی اجمالی نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت شرکت  -25

هرايی اسرت کره از نظرر گرروه       SWOTدر اين وعالیت، آنچه که مدنظر است اشاره به آ  دسرته از   -15-1

  را به خود اختصاص میدهند. و بنا بره همرین دلیرل مری      %61بیت از ” بررسی کننده اهمیت زيادی د مثال

 بايست برای آنها راهبردها و استراتژی هايی سريو و ووری شناسايی و تدوين و اجرا نمود. 

 اين نقاط ضعف و قوت را می توا  در جدولی مثل جدول زير ارائه کرد. 

وغیرره  بررای تحایرل وضرعیت شررکت اسرتفاده        BCG-SPACE-IEتوجه :چنانچه ازسايررور هاد مثل 

 .نمائیدامتیازبیشتری خواهدداشت

 

 رتبه نقاط قوتعناوین  رتبه نقاط ضعفعناوین  ارزیابی معیارهای

  کمیت تولید

 

سهم بازار شرکت به نسبت 

وعال در بازار خوب  یرقبا

 است.

1 

در مورد اطالعات رقبای بازار  توسعه بازار

 اطالعات مناسبی وجود ندارد.
1 

شرکت  یسهم صادرات وعا

با  را يمد يیخوب و آشنا

 یالماا نیتجارت ب نیقوان

 خوب است.

1 

دانررت ونرری و سررطح   

 تکنولوژی

و توسعه  قیدر شرکت وااد تحق

 وجود ندارد.
1 

 
 

  مديريت

 

و  اکردهیتحص را يوجود مد

عالقمند به استفاده از عاوم و 

 بروز در شرکت یها یوناور

8 

 یمنابو مال صینحوه تخص منابو مالی

 یصورت نم یشرکت به خوب

 .ردیگ

8 

 

 

  اوزار سخت
 

شرکت دارای امکانات ونی و 

 تولیدی خوبی می باشد.
6 
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 فهرست استراتژی های واحدهای سازمانی شرکت -26

 

 عملیاتی / واحدی سطح سوم استراتژی هایفهرست 

 نام واحد 
 افق برنامه ریزی 

 استراتژی
31 32 31 39 34 

      به محصوالت شرکت یتنوع بخش تولید وبسته بندی

 ويپخت و توز یندگينما جاديا بازاريابی ورور و

 همجوار یدر کشورها
     

 متیکاهت ق یپروژه ها یاجرا اداری و مالی

 تمام شده
     

 عتريهر چه سر یاجرا کنترل کیفیت

 يیمواد غذا ديجد یاستانداردها
     

 بازرگانی دتدارکات 

 یو استفاده از بسته بند یطراا

 تیفیجذاب و با ک ديجد
     

محصوالت شرکت در  یبسته بند

 یابعاد و اوزا  کوچکتر برا

 ويمصرف سر

     

      ERPیاجرا یبرا یزيبرنامه ر برنامه ريزی

 

 استراتژی بورد وااد تولید و بسته بندی

 ماموريت وااد تولید و بسته بندی: -1

   تولید محصول طبق معیارهای کمی و کیفی1-1

 تولید   بهبود و اصالح ورآيندهای1-1

 

 اهداف تعیین شده برای وااد تولید و بسته بندی: -1

   تولید طبق هدف تعیین شده1-1

 %5  کاهت تووقات تولید به کمتر از 1-1

 ضايعات 115/1  رسید  به اداکثر 1-8

 وااد ورور شرکت بعنوا  مشتری داخای وااد %75  رسید  به میزا  رضايت 1-4

 

 اد تولید:ارزشهای کاری مورد نظر در وا -8
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   رعايت اصول بهداشتی8-1

   رعايت صروه و صالح شرکت8-1

   کار گروهی8-8

 شاخص های عماکردی: -4

 نسبت تحقق هدف مقدار بدست آمده هدف تعريف شده شاخص

   %111 تولید طبق برنامه

   115/1 نرخ ضايعات

   %5اداکثر  توقف تولید

   %75اداقل  رضايت وااد ورور

 

 رويکردها : -5

   توانمندسازی پرسنل وااد تولید و بسته بندی5-1

   کاهت قیمت تمام شده5-1

   بهبود ورآيندهای تولید و بسته بندی5-8

   تنوع محصوالت5-4

   تنوع بسته بندی ها5-5

 

 ورآيندهای مرتبط: -6

   تحقیق و توسعه6-1

   جذب مشتری6-1

   تولید و بسته بندی6-8

 تعمیرات  ناهداری و 6-4

   بازرگانی دتدارکات 6-5

   انبار6-6

   برنامه ريزی6-7

 بازناری مديريت  6-3

 

 استراتژی بورد وااد ورور و بازاريابی

 ماموريت وااد ورور و بازاريابی: -1

   ورور و بازاريابی برای محصوالت شرکت1-1

   بهبود و اصالح ورآيندهای کاری1-1

 محصوالت شرکت   تعیین قیمت ورور مناسب برای1-8

   برآورد تقاضای هر محصول1-4
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 اهداف تعیین شده برای وااد ورور و بازاريابی: -1

   ورور طبق هدف تعیین شده1-1

 کل بصورت نقدی %51  ورور اداقل 1-1

 وااد برنامه ريزی شرکت بعنوا  مشتری داخای وااد %75  رسید  به میزا  رضايت 1-8

 

 وااد تولید: ارزشهای کاری مورد نظر در -8

   رعايت تکريم مشتری8-1

   رعايت صروه و صالح شرکت8-1

   کار گروهی8-8

 شاخص های عماکردی: -4

 نسبت تحقق هدف مقدار بدست آمده هدف تعريف شده شاخص

   %111 ورور طبق برنامه

وررور نقردی بره کرل     

 ورور

   %51اداقل 

رضررايت وااررد برنامرره  

 ريزی

   %75اداقل 

 

 : رويکردها -5

   توانمندسازی پرسنل وااد ورور و بازاريابی5-1

   کاهت قیمت تمام شده5-1

   بهبود ورآيندهای ورور و بازاريابی5-8

   تنوع محصوالت5-4

   تنوع بسته بندی ها5-5

 

 ورآيندهای مرتبط: -6

   تحقیق و توسعه6-1

   جذب مشتری6-1

   ورور و بازاريابی6-8

   ناهداری و تعمیرات6-4

 بازرگانی دتدارکات   6-5

   انبار6-6

   برنامه ريزی6-7
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 بازناری مديريت  6-3

 

 منابع ومآخذمورداستفاده درتهیه این گزارش -27

 کتاب برنامه ريزی و مديريت استراتژيک -1

 کتاب آشنايی با اصول، مفاهیم و مبانی تفکر استراتژيک -1

 را يا يیغذا ويصنا یشبکه خبر -8

  IANAد را يا یکشاورز یشبکه خبر -4

 سايت اينترنی انجمن صادرکنندگا  خشکبار ايرا  -6

 سايتهای اينترنتی مختاف -7

 
 


